
 

 

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie 

województwa mazowieckiego”, jest realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Strona 1 z 19 

 

      Warszawa, dnia  7 października 2021 r. 
  
 

O D P O W I E D Z I 
na zapytania  

 
 
Dotyczy: postępowania na „Dostawę tomografu komputerowego 64 – rzędowego 
wraz z adaptacją pomieszczeń”; EP/32/2021 
 
Szanowni Państwo, 
 
uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Dostawę tomografu komputerowego 
64 – rzędowego wraz z adaptacją pomieszczeń”, numer sprawy EP/32/2021, 
prowadzonym na podstawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 20.03.2020 r. o w 
ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 roku, o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), 
wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków 
zamówienia.  
 
Zamawiający, odpowiada na zadane pytania. 
1. Dotyczy zał. nr 2, pkt 67 

67 

Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej 
dwugłowicowy (sól fizjologiczna i kontrast) wkłady pojedyncze i 12-
godzinne, Zasilanie bateryjne (bezprzewodowe), Wbudowane w 
urządzenie ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej lub wstrzykiwacz 
bezwkładowy, 3 kanałowy do Tomografii Komputerowej. 

Tak 

Zamawiający wymaga zaoferowania dwugłowicowego wstrzykiwacza środka 
cieniującego, natomiast nie wymaga jakiejkolwiek integracji tomografu ze 
wtryskiwaczem. 
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający świadomie rezygnuje z automatycznej 
integracji wstrzykiwacza z tomografem komputerowym, tym samym narażając 
pacjentów na nadmiarowe obciążenie środkiem kontrastowym jak i promieniowaniem 
rentgenowskim? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wstrzykiwacza dwugłowicowego lub 
wstrzykiwacza 3 kanałowego zgodnie z opisem parametru. Jednocześnie 
Zmawiający dopuszcza zaoferowanie wstrzykiwacza z możliwością integracji z 
tomografem.  
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2. Dotyczy zał. nr 2, pkt 67 

67 

Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej 
dwugłowicowy (sól fizjologiczna i kontrast) wkłady pojedyncze i 12-
godzinne, Zasilanie bateryjne (bezprzewodowe), Wbudowane w 
urządzenie ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej lub wstrzykiwacz 
bezwkładowy, 3 kanałowy do Tomografii Komputerowej. 

Tak 

Zwracamy uwagę zamawiającego iż wszyscy czołowi producenci tomografów 
komputerowych, jak m.in. Siemens, Philips, General Electric, czy Canon standardowo 
oferują pełną, automatyczną integrację tomografu komputerowego ze wstrzykiwaczem 
kontrastu, w klasie IV zgodnie ze standardem CanOpen 425. 
Automatyczna integracja jest powszechnym standardem od wielu lat i służy nie tylko 
poprawie efektywności podawania środka kontrastowego, ale przede wszystkim 
bezpieczeństwu pacjenta by nadmiernie nie obciążać pacjenta promieniowaniem ani 
zbyt wysoką ilością środka kontrastowego. 
Czy Zamawiający uszczegółowi wymóg wymagając bądź stosownie premiując 
automatyczną integrację tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu w klasie min. IV 
zgodnie ze standardem CanOpen 425? 
 

67 

Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej 
dwugłowicowy (sól fizjologiczna i kontrast) wkłady pojedyncze i 12-
godzinne, Zasilanie bateryjne (bezprzewodowe), Wbudowane w 
urządzenie ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej lub wstrzykiwacz 
bezwkładowy, 3 kanałowy do Tomografii Komputerowej.  
Automatyczne sprzężenie z tomografem w min. kl IV zgodnie z 
CanOpen 425 

 
Tak 

Lub alternatywnie 

67 

Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do 
tomografii komputerowej dwugłowicowy 
(sól fizjologiczna i kontrast) wkłady 
pojedyncze i 12-godzinne, Zasilanie 
bateryjne (bezprzewodowe), Wbudowane w 
urządzenie ogrzewacze kontrastu i soli 
fizjologicznej lub wstrzykiwacz 
bezwkładowy, 3 kanałowy do Tomografii 
Komputerowej. 

 
Tak 

Automatyczne sprzężenie z 
tomografem w min. kl IV 
zgodnie z CanOpen 425 – 30 
pkt 
 
Brak sprzężenia – 0 pkt 

 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wymóg zgodnie z poniższym: 



 

 

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie 

województwa mazowieckiego”, jest realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Strona 3 z 19 

 

67 

Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do tomografii 
komputerowej dwugłowicowy (sól fizjologiczna i kontrast)  
wkłady pojedyncze i 12-godzinne,  
Zasilanie bateryjne (bezprzewodowe), 
Wbudowane w urządzenie ogrzewacze kontrastu i soli 
fizjologicznej 
lub wstrzykiwacz bezwkładowy, 3 kanałowy  do Tomografii 
Komputerowej. 

Tak, 
 

Automatyczne 
sprzężenie z 

tomografem w min. kl 
IV zgodnie z CanOpen 

425 – 5 pkt. 
 

Brak sprzężenia – 0 
pkt. 

 
3. Dotyczy zał. nr 2, Pkt 6 

6 

Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający 
uzyskanie min. 128 warstw badanego obszaru w 
czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-
detektor, posiadający detektor minimum 64 rzędowy. 

64 rzędy - 0 pkt  
wartość maksymalna  - 

50 pkt 
Pozostałe 

proporcjonalnie 
Obecny zapis punktu ogranicza uczciwą konkurencję i uniemożliwia nam złożenie 
ważnej i konkurencyjnej oferty na jakikolwiek tomograf 128 warstwowy czołowego 
producenta tomografów komputerowych. 
Przyjęte przez Zamawiającego kryterium oceny, aż 50 punktów, nieproporcjonalnie 
premiuje tomografy 80 rzędowe, co jest bezzasadne i w żaden sposób nie przekłada się 
na zwiększone możliwości kliniczne, szybkość badania czy zakres pokrycia 
anatomicznego w trakcie badania.  
Wnosimy o zmianę kryterium oceny na 5 pkt. 

6 

Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający 
uzyskanie min. 128 warstw badanego obszaru w 
czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-
detektor, posiadający detektor minimum 64 rzędowy. 

64 rzędy - 0 pkt  
wartość maksymalna  - 5 

pkt 
Pozostałe 

proporcjonalnie 
 
Odpowiedź:  Zamawiający określił jedynie minimalne parametry w zakresie ilości 
rzędów i warstw. Wg wiedzy Zamawiającego wszyscy czołowi producenci 
tomografów komputerowych posiadają w swojej ofercie systemy o większej 
liczbie rzędów.  
 

4. Dotyczy zał. nr 2, Pkt 7 

7 Pokrycie anatomiczne detektora min. 38 mm 
38 mm - 0 pkt 

≥  40 mm  - 20 pkt 
Obecny zapis punktu ogranicza uczciwą konkurencję. Zamawiający wymaga 
zaoferowanie tomografu min. 128 warstwowego o min. 64 rzędach. Pokrycie detektora 
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jest natomiast pochodną technologii i cech własnych producentów, którzy tak dobierają 
parametry techniczne urządzeń by zapewnić jak najwyższą rozdzielczość przestrzenną i 
dokładność badań dzięki zastosowaniu odpowiednich detektorów. Stosowanie 
cieńszych detektorów poprawia rozdzielczość przestrzenną i służy do precyzyjniejszej 
diagnostyki małych struktur anatomicznych, jednak wiąże się z tym, że wymagane min. 
64 rzędów przemnożone przez najcieńszą grubość warstwy, 0,6 mm skutkuje 
szerokością całego detektora 38 mm. Przyjęte przez Zamawiającego kryterium oceny, aż 
20 punktów, nieproporcjonalnie premiuje detektor szerszy o niespełna 2 mm co jest nie 
tylko bezzasadne, ale w brew logice dbałości o najlepszą rozdzielczość detektora. 
Wnosimy o zmianę kryterium oceny na 5 pkt. 

 7 Pokrycie anatomiczne detektora min. 38 mm 
38 mm - 0 pkt 

≥  40 mm  - 5 pkt 
Odpowiedź: Zamawiający określił jedynie minimalne parametry w zakresie ilości 
rzędów i warstw. Wg wiedzy Zamawiającego pokrycie anatomiczne detektora jest 
parametrem istotnym, większość systemów min. 64 rzędowych dostępnych na 
rynku posiada ten parametr na poziomie min. 40 mm. 
 
5. Dotyczy zał. nr 2, pkt 11 

11 
Moduł synchronizacji akwizycji z zapisem EKG na gantry lub na 
statywie zewnętrznym 

Tak 

Zamawiający wymaga systemu bramkowania akwizycji zapisem EGK natomiast po 
stronie parametrów skanowania tomografu, w żadnym miejscu nie wymaga od 
oferentów funkcjonalności akwizycji kardiologicznej.  
Prosimy o doprecyzowanie iż Zamawiający oczekuje od tomografu możliwości 
wykonywania badań kardiologicznych wyzwalanych zapisem EKG. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje synchronizacji akwizycji z zapisem EKG.  
 
6. Dotyczy zał. nr 2, Pkt 18 oraz 34 
Prosimy o poprawę oczywistej omyłki edytorskiej w znakach większości przy 
parametrach oceny:  

18 Prąd lampy przy skanie jednoenergetycznym ≥ 600 mA 
≥ 650 mA – 10 pkt 
≥ 625 mA - 5 pkt 
600 mA – 0 pkt 

34 
Konsola operatorska z min. dwoma kolorowymi 
monitorami 19” lub jednym min. 23”  

≥ 23” - 20 pkt 
< 23” - 0 pkt 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w pkt. 18. Pkt 34 otrzymuje 
brzmienie: 

34
. 

Konsola operatorska z min. dwoma kolorowymi monitorami 
19” lub jednym min. 23”  
 

Za Jeden lub dwa 

monitory 23” lub 
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więcej -20 pkt 

Za 2 monitory 19” lub 
za 1 monitor Do 23” -0 

pkt 
 
 
7. Dotyczy zał. nr 2, Pkt 10 

10 Udźwig stołu pacjenta min. 200 kg Tak 

Zamawiający oczekuje stołu o wysokiej nośności, każdy z oferentów posiada stoły do 
tomografii o podstawowej (>200 kg) oraz rozszerzonej nośności stołu (>300 kg), która 
to jest parametrem premiowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ. 
Wprowadzenie oceny w/w parametru umożliwi zaoferowanie producentom stołu o 
wyższej nośności, co zwiększy możliwości pracy z pacjentami bariatrycznymi i wyższą 
ocenę według kryteriów NFZ. 
Czy Zamawiający wprowadzi kryterium oceny parametru nośności stołu zgodnej z 
wytycznymi NFZ? 

10 Udźwig stołu pacjenta min. 200 kg 
≥ 260 kg – 20 pkt  
< 260 kg – 0 pkt 

 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 
8. Dotyczy zał. nr 2, Pkt 23 oraz 24 

 

23 Zakres przesuwu stołu umożliwiający skanowanie ≥ 170 cm Tak, podać 

24 
Zakres badania spiralnego bez konieczności repozycjonowania 
pacjenta ≥ 170 cm 

Tak, podać 

Zamawiający wymaga zakresu skanowania min. 170 cm co stanowi ograniczenie 
dostępu do diagnostyki populacji mierzącej więcej niż 170 cm i może prowadzić do 
przeoczenia istotnej klinicznie zatorowości zakrzepowej kończyn dolnych czy też 
ograniczy badania typu politraumy. 
Czy Zamawiający wprowadzi kryterium oceny parametru premiującego największy 
zakres skanowanie, co jest uzasadnione klinicznie i nie stanowi ograniczenia 
konkurencji? 

23 Zakres przesuwu stołu umożliwiający skanowanie ≥ 170 cm 
≥ 200 cm – 20 
pkt < 200 cm – 

0 pkt 

24 
Zakres badania spiralnego bez konieczności repozycjonowania 
pacjenta ≥ 170 cm 

≥ 200 cm – 20 
pkt < 200 cm – 

0 pkt 
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Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 
 
 
9. Dotyczy zał. nr 2, pkt 74 

74 
Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni 
roboczych). 

Tak, podać 

Zamawiający wymaga zaoferowania warunków gwarancji i serwisu w znaczący sposób 
odbiegający od standardów rynkowych. 
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający świadomie akceptuje przestój pracowni na 
poziomie 7 dni roboczych + 2 dni weekendowe, to jest 9 dni przestoju pracowni, w 
przypadku każdorazowej awarii tomografu. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia wymóg zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10. 
 
10. Dotyczy zał. nr 2, pkt 74 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji wymogu dotyczącego usunięcia uszkodzenia w 
dniach, w sposób następujący: 

74 

Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od 
momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako 
dni od pn.-pt.  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 
Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od 
momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako 
dni od pn.-pt.  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

Tak, podać 

 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia wymóg zgodnie z poniższym: 

74. 

Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych 
licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 3 dni robocze 
rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 
 
Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych 
licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 6 dni robocze 
rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

Tak, podać 

 
11. Dotyczy zał. nr 2 
Czy Zamawiający wprowadzi wymóg utrzymania oprogramowania w najnowszej 
dostępnej wersji? Obecny postęp technologiczny wprowadza coraz nowsze narzędzia w 
bardzo szybkim tempie. Dostarczenie środowiska opisowego z modernizacją do 
najnowszych wersji oprogramowania jest obecnie standardem rynkowym. 
Proponujemy punkt w brzmieniu: 
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Odpowiedź:  Zamawiający nie wprowadza nowego wymogu. 
 
12. Dotyczy zał. nr 2 
Czy Zamawiający doceni i wprowadzi premiowany wymóg dostępu do portalu 
edukacyjnego producenta? Portal edukacyjny pozwala na łatwą naukę zaawansowanych 
narzędzi i aplikacji. 
Proponujemy punkt w brzmieniu: 
 

 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wprowadza nowego wymogu. 
 
13. Dotyczy zał. nr 2 
Czy Zamawiający doceni i wprowadzi premiowany wymóg automatycznego importu 
poprzednich badań, które istotnie zwiększają efektywność pracy radiologa. 
Proponujemy punkt w brzmieniu: 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza nowego wymogu. 
 
14. Dotyczy zał. nr 2, pkt 50 
 

48a. 

Wsparcie techniczne w zakresie 2 stanowisk 
lekarskich obejmujące aktualizacje 
oprogramowania diagnostycznego 
(update/hotfix), modernizacje oprogramowania 
diagnostycznego (coroczne upgrade’y do 
najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). 

TAK   

48b. 

Wsparcie kliniczne w zakresie oferowanych 
aplikacji klinicznych poprzez dostęp do platformy 
edukacyjnej producenta. Portal edukacyjny musi 
mieć min filmiki instruktażowe z posiadanych 
aplikacji klinicznych. 

TAK/NI
E 

 

TAK/NIE 
Tak – 10 

pkt 
Nie- 0 pkt 

49a. 

Automatyczny import badań poprzednich z 
archiwum PACS. Automatyczny algorytm 
powinien pobierać poprzednie badania z 
możliwością definiowania min: 

 ilość poprzednich badań 
 typ/modalność poprzednich badań 
 zakres daty poprzednich badań 

TAK/NI
E 

 

TAK/NIE 
Tak – 10 

pkt 
Nie- 0 pkt 
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Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu wyposażonego  w zbliżonej możliwości, 
tj. : 

a) Automatyczna segmentacja mięśnia sercowego, aorty i naczyń wieńcowych 
b) Analiza stenoz naczyń wieńcowych 
c) Pomiar min. średnicy naczynia, pola przekroju 
d) Długość zwężenia, objętości 
e) Automatyczne wyświetlanie blaszek miażdżycowych i ich etykietowania 
Analiza składu blaszki miażdżycowej. 

Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej oferty. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza . 
 
15. Dotyczy zał. nr 2, pkt 51 
 

 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu wyposażonego  w zbliżone możliwości, 
tj. : 

a) Automatyczne segmentacja serca 
b) Automatyczny pomiar wskaźników czynności serca, w tym min. frakcji 

wyrzutowej, objętości lewej komory 
c) Analiza bullseye 
Rejestracja wielofazowego ruchu serca 

Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej oferty. 
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Dodatkowo: 
Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie dalszych poniżej wymienionych 
funkcjonalności: 
- zwiększających dokładność/precyzję oceny badań, zwłaszcza badań z  
- zwiększających szybkość opisu poprzez automatyczne przygotowanie wyników w 
technologii Rapid Results 

58a. 

Automatyczne porównywanie badań CT płuc w 3D, 
z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy 
badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z 
nomenklaturą Oferenta), realizujące: 

 automatyczne 
zarejestrowanie/załadowanie/wyświetleni
e badania bieżącego i poprzedniego bez 
konieczności ręcznej interakcji przez 
użytkownika. 

 automatyczne zaznaczenie kolorem na serii 
płucnej z badania bieżącego wszelkich 
zmian względem serii płucnej z badania 
poprzedniego.  
Zaznaczenie automatyczne, nie 
wymagające czynności ze strony 
użytkownika. 

TAK/NIE 
podać 

 
TAK – 10 

pkt., NIE – 
0 pkt. 

55a. 

Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, 
bazujące na dokładnej fizycznej symulacji 
oddziaływania światła z materią, realizujące 
fotorealistyczny rendering kształtów z 
uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, 
propagacji światła, interakcji światła z materią, 
głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla 
każdego badania CT, MR. 
Technika stosująca: 

 oświetlanie każdego piksela bardzo dużą 
ilością źródeł światła z dowolnego 
kierunku,  

 rozpraszanie/pochłanianie fotonów,  
 użycie algorytmów numerycznych 

MonteCarlo. 

TAK/NIE 
podać 

 
tak – 10 

pkt., nie – 
0 pkt. 

56a. 

Funkcjonalność szybkiego i powtarzalnego 
automatycznego generowania map perfuzyjnych 
bez konieczności ręcznego otwierania badania na 
stacji lekarskiej oraz ich archiwizowania 

TAK/NIE 
podać 

 
TAK – 10 

pkt., NIE – 
0 pkt. 
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(technologia Rapid Results lub zgodnie z 
nomenklaturą Oferenta), na potrzeby szybkiej 
oceny badań SOR (m.in. udarów).  

Możliwość natychmiast natychmiastowego 
wysłania wygenerowanych map do aparatu 
zabiegowego.  

59a. 

Oprogramowanie do szybkiej oceny badań 
udarów niedokrwiennych w skład, którego 
wchodzi: 

 automatyczna ocena badań CT bez 
kontrastu (natywnych) wraz z określeniem 
parametru ASPECTS - Alberta Stroke 
Program Early CT Score umożliwiającego 
oszacowanie rozległości i zaawansowania 
strefy niedokrwienia.  

 automatyczne generowanie 
pomiarów/map bez konieczności ręcznego 
otwierania badania na stacji lekarskiej, 
automatyczne wysyłanie pomiarów/map 
do systemu PACS oraz ich archiwizowania. 

TAK/NIE 
podać 

 

TAK – 10 
pkt., 

NIE – 0 
pkt. 

 

Automatyczne generowanie indeksu zwapnień w 
naczyniach wieńcowych i zapisywanie w systemie 
PACS wraz z odrębną serią zawierającą wykres 
centylowy indeksu zwapnień zależny od wieku 
wraz z określeniem wieku tętnic wieńcowych.  

TAK/NIE 
podać 

 

TAK – 10 
pkt., 

NIE – 0 
pkt. 

 

Automatyczne przetwarzanie w tle (bez ingerencji 
użytkownika) przez serwer aplikacyjny 
niskodawkowych badań CT klatki piersiowej, na 
potrzeby obsługi programów przesiewowych. 
Oprogramowanie serwera aplikacyjnego typu 
Second Reader, w sposób automatyczny, bez 
konieczności ręcznego otwierania badań, 
przetwarza w tle badania CT, dokonuje wyszukań 
zmian w płucach typu Lung CAD, zapisuje je w 
seriach wynikowych DICOM w archiwum PACS 
(technologia Rapid Results lub zgodnie z 
nomenklaturą Oferenta).  
Serie wynikowe zapisane w PACS zawierają 
znaczniki Lung CAD wraz z towarzyszącymi 
warstwami 

TAK/NIE 
podać 

 
TAK – 5 

pkt., NIE – 
0 pkt. 

 Oprogramowanie zawierające zaawansowane TAK/NIE  TAK – 5 
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Uwzględnienie wszystkich bądź części powyższych funkcjonalności, zwiększy pewność 
Zamawiającego, iż dokona wyboru  nowoczesnego systemu do multimodalnej oceny. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wnioskowane rozwiązanie w zakresie 
punktu 51, jednocześnie Zamawiający nie wprowadza nowych wymogów w 
pozostałych punktach zawartych w treści zapytania.  
 
16. Dotyczy zał. nr 3, Umowa, §2 ust. 5 pkt 1)  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację:  
1. Pełna dokumentacja urządzenia musi być sporządzona w języku polskim i 

obejmuje:  
dokumentację techniczno – ruchową (DTR), w wersji papierowej i elektronicznej 
zawierającą co najmniej: dane dotyczące identyfikacji sprzętu (nazwa, typ, producent 
urządzenia), informacje dotyczące przechowywania i transportu sprzętu, uruchomienia 
sprzętu, informacje dotyczące samego sprzętu (warunki pracy sprzętu, opis techniczny), 
informacje dotyczące utrzymania w ruchu, w tym konserwacji sprzętu, informacje 
dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych, w tym tabelę zawierającą kody 
błędów wraz z przypisanymi im opisami wyjaśniającymi charakter usterki (jeśli 
dotyczy). 
Uzasadnienie: 
Tabela zawierająca kody błędów z opisami nie jest dostarczana. Jest to praktycznie 
niemożliwe w wersji papierowej w języku polskim. Opis kodów błędów jest zawarty w 
oprogramowaniu serwisowym co jest również związane z aktualizacjami w trakcie życia 
produktu (zmiany związane z aktualizacją oprogramowania). 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.  
 
 
17. Dotyczy zał. nr 3, Umowa, §5 ust. 3 pkt 2) 
Prosimy  o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia 
takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, 
oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna 

funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie 
obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D 
(3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem 
producenta), wyznaczanie objętości z użyciem 
interaktywnej segmentacji (Region Growing lub 
zgodnie z nomenklaturą Oferenta).  
Wizualizacja w kolorze wyodrębnionych 
obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z 
nomenklaturą Oferenta). 
Automatyczna segmentacja serca, płuc, aorty. 

podać pkt., NIE – 
0 pkt. 
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jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod 
względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym. 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis zawarty w § 5, ust. 3 pkt. 2), tym 
samym § 5, ust. 3 pkt. 2) otrzymuje następujące brzmienie: wymiany 
podzespołu/elementu urządzenia na nowy w przypadku jego trzykrotnej naprawy. 
 
18. Dotyczy zał. nr 3, Umowa, §5 ust. 3 pkt 3) 
Prosimy  o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia 
takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, 
oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna 
jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod 
względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla §5 ust. 3 pkt 3) z projektu umowy.  
 
19. Dotyczy zał. nr 3, Umowa, §6 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Strony zastrzegają 
możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ww. kar umownych 
na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego. Wykonawca ponosi bez 
ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne 
przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności 
odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w 
związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia  
ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, 
utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty 
kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim 
kontrahentom”. 
Uzasadnienie: 
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w 
której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą 
Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność 
Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego 
Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). 
Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do 
sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na 
zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty 
odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem 
„motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w §6 ust. 5. 
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20. Dotyczy zał. nr 3, Umowa, §6 ust. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Sprzedawca oświadcza, 
że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych ze wszystkich swoich wierzytelności 
względem Kupującego, w tym z należnego mu wynagrodzenia. Potrącenie przez 
Kupującego należnych kar umownych nie wymaga uprzedniego wezwania 
Sprzedawcy do zapłaty kar umownych. 
Uzasadnienie: 
Prosimy o usunięcie. Wezwania pozwalają weryfikować zasadność kar umownych i są 
przyjętym rozwiązaniem i sposobem komunikacji w umowach zawieranych zarówno 
przez sektor prywatny jak i publiczny. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §6 ust. 6 tym samym 
§6 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: „Sprzedawca oświadcza, że wyraża 
zgodę na potrącenie kar umownych ze wszystkich swoich wierzytelności 
względem Kupującego, w tym z należnego mu wynagrodzeni”.  
 
21. Dotyczy zał. nr 3, Umowa, §7 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Oświadczenie o 
odstąpieniu od Umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej. 
Oświadczenie winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego, w tym 
terminowego wykonania zobowiązania i wyznaczeniem terminu dodatkowego“. 
Uzasadnienie: 
Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem 
odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie 
do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą 
rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, 
powszechną i należytą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i 
umów publicznych. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §7 ust. 5, tym samym 
§7 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:  
„Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy dla swej ważności wymaga zachowania 
formy pisemnej. Oświadczenie winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do 
należytego, w tym terminowego wykonania zobowiązania i wyznaczeniem 
terminu dodatkowego“. 
 
22. Dotyczy zapisów zapytania ofertowego 
Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest 
tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do 
wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach 
dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną 
autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego tomografu 
komputerowego? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza potwierdzenie parametrów poprzez 
oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela oferowanego tomografu lub 
producenta oferowanego tomografu. 
 
23. Zamawiający w rozdz. 7 Zapytania ofertowego w pkt. 7.1. c) wymaga aby wykonawcy 
wraz  z ofertą przedłożyli: 
Dokument potwierdzający, że urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na 
terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 
Uprzejmie prosimy o wykreślnie powyższego wymogu.  
Zamawiający w tym samym rozdziale - pkt. 7.1. a) i b) wymaga aby do oferty zostały 
załączone:  
(…) deklaracja zgodności wydana przez producenta i wpis lub zgłoszenie do Rejestru 
Wyrobów Medycznych w Polsce (...). 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ww. 
dokumenty stanowią właśnie „dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP” (w 
zależności od klasy wyrobu medycznego może być konieczny certyfikat jednostki 
notyfikowanej, tj.: certyfikat CE).  
W zawiązku z powyższym prosimy jak na wstępie o usunięcie wymogu zawartego w 
rodz. 7 Zapytania ofertowego pkt. 7.1. c) lub o precyzyjne określenie jakiego 
konkretnego dokumentu Zamawiający wymaga.   
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i usuwa pkt. 7.1.c .  
 
24.  Zgodnie rozdz. 7 pkt. 7.1. d) Zapytania ofertowego, wykonawcy muszą załączyć do 
oferty: 
Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku 
polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu (…).  
Prosimy o potwierdzenie czy ze względu na fakt, że żaden z producentów urządzeń nie 
tworzy dokumentacji (folderów, katalogów itp.), która potwierdzałaby wszystkie 
parametry techniczne opisywane przez Zamawiających, czy wykonawcy mogą 
potwierdzić nie występujący ww. dokumentach, parametr lub funkcjonalność 
urządzenia, np. oświadczeniem autoryzowanego dystrybutora lub oświadczeniem 
własnym wykonawcy.  
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 22.  
 
25. - W rozdz. 7 Zapytania ofertowego, pkt. 7.1. f), Zamawiający żąda wraz z ofertą: 
Wypełniony formularz asortymentowo cenowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego.  
Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten został zamieszczony przez omyłkę w Zapytaniu 
ofertowym i wykonawcy nie mają obowiązku tworzenia i załączania do oferty ww. 
formularza cenowego, ponieważ wystarczającym jest podanie cen zgodnie z zapisami 
Formularza ofertowego – załącznik nr 1. 
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Załącznikiem nr 3 są Istotne postanowienia umowy natomiast formularz asortymentowo 
cenowy jako załącznik w ogóle nie występuje.  
Odpowiedź: Tak, zapis ten został zamieszczony omyłkowo.  
 
26. Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki w Formularzu ofertowym (pkt. 8) i 
określenie terminu związania ofertą na dzień 9 listopada 2021 r. – przy założeniu, że 
termin składania ofert nie ulegnie zmianie. 
Odpowiedź: w załączeniu poprawiony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  
 
27.  Zamawiający w Istotnych postanowieniach umowy w § 5, ust. 3 pkt. 2) napisał, że 
sprzedawca/wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do: 
wymiany urządzenia na nowe w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu 
Uprzejmie prosimy o modyfikację powyższego zapisu i nadanie mu następującego 
brzmienia:  
wymiany podzespołu/elementu urządzenia na nowy w przypadku jego trzykrotnej 
naprawy. 
W przypadku takich urządzeń jak tomograf komputerowy (urządzenie zbudowane z 
wielu elementów/podzespołów) nie praktykuje się takich zapisów. Inżynierowie 
serwisowi w pierwszej kolejności naprawiają dany element a jeżeli jest to nie możliwe 
po prostu wymieniają daną cześć na nową. Konieczność wymiany całego urządzenia na 
nowe (po trzech naprawach tego samego podzespołu) prowadziłoby to sytuacji w 
której, np. trzykrotnie psuje się przycisk o wartości 100 zł a wykonawca w konsekwencji 
musi dostarczyć nowy tomograf komputerowy. 
Konieczność uwzględnienia ryzyka (które w całości musi wziąć na siebie wykonawca) 
wynikającego z takiego zapisu, z całą pewnością znalazłoby swoje odzwierciedlenie w 
cenie oferty.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu zawartego w § 
5, ust. 3 pkt. 2), tym samym § 5, ust. 3 pkt. 2) otrzymuje następujące brzmienie: 
wymiany podzespołu/elementu urządzenia na nowy w przypadku jego trzykrotnej 
naprawy. 
 
 
28.  - Z podobną sytuacją jak w przypadku opisanym w pytaniu nr 5 mamy w § 5, ust. 3 
pkt. 3) Istotnych postanowień umowy, Zamawiający wymaga aby 
sprzedawca/wykonawca w okresie gwarancji dokonał: 
wymiany urządzenia na nowe w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji, 
powodującej konieczność dokonania istotnych napraw urządzenia, tj. w sytuacji, gdy 
wartość naprawy przekracza 40% wartości urządzenia.    
Aby móc zrealizować wymaganie Zamawiającego, wykonawca na etapie składania oferty 
musi wziąć pod uwagę ryzyko wynikające z takiego zapisu i de facto, np. zamówić u 
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producenta dwa urządzenia co oczywiście miałoby fundamentalne znaczenie dla ceny 
oferty.  
Każdy tomograf komputerowy jest produkowany pod konkretne zamówienie w 
unikalnej jednostkowej konfiguracji charakterystycznej dla danego klienta. Konieczność 
wymiany całego urządzenia na nowe prowadzi do sytuacji w której wykonawca musi 
mieć kompletne urządzenie w konkretnej konfiguracji „na magazynie” (nikt nie ma 
tomografów „na magazynie”) albo w bliżej nieokreślonej przyszłości zleca jego 
produkcję ponosząc wielomilionowe koszty, a w konsekwencji Zamawiający oczekuje na 
dostawę urządzenia oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń aby móc z niego korzystać i 
wykonywać badania. 
Na ewentualność o której w Istotnych postanowieniach umowy napisał Zamawiający 
(istotna naprawa urządzenia) zarówno wykonawcy jak i producenci są przygotowani, 
ponieważ dysponują konkretnymi częściami/modułami/elementami, które mogą 
podlegać wymianie i praktycznie natychmiastowo przywrócić sprawność urządzenia 
oczywiście w ramach obowiązującej gwarancji. 
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o odstąpienie od tego wymogu poprzez 
jego usunięcie z Istotnych postanowień umowy. 
Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę na usunięcie  § 5, ust. 3 pkt. 3).  
 
29. Zamawiający w § 6 ust. 1 - 4  Istotnych postanowień umowy określił sposób 
naliczania oraz wysokość kar umownych. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie i ujednolicenie wysokości kar poprzez 
nadanie zapisom poniższego brzmienia: 
1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do 
terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1. 

2. Łączna wysokość kar umownych naliczanych przez Kupującego nie może przekroczyć 
10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1. 

3. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w przypadku odstąpienia przez 
Kupującego lub Sprzedawcę od Umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi 
Sprzedawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. 

4. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
wskazanego przez Kupującego do usunięcia wad w okresie trwania gwarancji. 

W naszej ocenie pierwotne zapisy dot. kar są nieadekwatne (zbyt wysokie) do 
ewentualnej przewiny wykonawcy. Np. w przypadku gdy wykonawca spóźni się z 
usunięciem wady (nie ze swojej winy – dostawa części z zagranicy, przesyłka 
zatrzymana na granicy w związku z trwającą pandemią) będzie musiał zapłacić 
parędziesiąt tysięcy kary za jeden dzień opóźnienia.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę.  
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30. W Istotnych postanowieniach umowy czytamy, że Kupujący/Zamawiający może 
odstąpić od umowy jeżeli: 
§7 ust. 1 pkt. 2) 
Sprzedawca dopuszcza się zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy trwającej dłużej niż 7 
dni 
oraz  
§7 ust. 1 pkt. 5) 
Sprzedawca nie dostarczy Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 
Prosimy o dodanie do ww. zapisów następującego zwrotu: bez podania uzasadnionej 
przyczyny, nadając im następujące brzmienie: 
§7 ust. 1 pkt. 2) 
Sprzedawca dopuszcza się zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy trwającej dłużej niż 7 
dni -  bez podania uzasadnionej przyczyny 
oraz  
§7 ust. 1 pkt. 5) 
Sprzedawca nie dostarczy Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 – bez 
podania uzasadnionej przyczyny. 
Zamawiający w treści całego Zapytania ofertowego (wraz z załącznikami) nie odnosi się 
praktycznie w żadnym miejscu do jakichkolwiek okoliczności wynikających z obecnej 
sytuacji pandemicznej.  
Biorąc pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia i bardzo krótki termin realizacji (do 
15.12.2021 r.), przy tak skonstruowanych zapisach sprzedawca/wykonawca ponosi 
wszelkie ryzyka, również w przypadku gdy realizacja zamówienia będzie opóźniona, np. 
ze względu na ewentualnie wprowadzone obostrzenia lub restrykcje związane z 
pandemią.  
Wszystkie tomografy komputerowe są produkowane poza terytorium RP w związku z 
czym muszą przejść określone procedury na granicy (nie tylko naszego kraju) zanim 
zostaną dostarczone do odbiorcy. Następnie musi się odbyć instalacja, uzyskanie 
stosownych pozwoleń i szkolenie personelu – wszystkie te czynności mogą być 
zablokowane/ograniczone przez władze poszczególnych państw w tym Polski. Niestety, 
jako potencjalny sprzedawca/wykonawca na taką ewentualność nie mamy żadnego 
wpływu i pomimo zachowania należytej staranności możemy zrealizować zamówienie z 
opóźnieniem.  
W związku z powyższym w naszej ocenie, obecne zapisy są bardzo restrykcyjne i 
narażają sprzedawcę/wykonawcę na olbrzymie koszty pomimo faktu, że za zaistniałą 
sytuację nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.  
 
31. Dotyczy Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, II Parametry techniczne, pkt 
48 - W punkcie nr 48 Zamawiający wymaga dwumonitorowego stanowiska lekarskiego 
o min. przekątnej 24”. Pragniemy poinformować, że w klasie urządzeń jakie wymaga 
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Zamawiający, nie posiadamy takiego rozwiązania. Rozwiązania dwumonitorowe 
stosowane były w stacjach wyposażonych w małe 19” monitory, które obecnie 
zastępowane są jednym większym monitorem. Wobec powyższego, zwracamy się z 
prośbą o modyfikację parametru i dopuszczenie systemu z jednym monitorem o 
przekątnej min. 24”.  
Dopuszczenie powyższego rozwiązania pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wnioskowane rozwiązanie.  
 
32. Dotyczy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Specyfikacja techniczno – 
eksploatacyjna, III - Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu, 78. 
Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub 
ISDN 
Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zdalnej diagnostyki za pośrednictwem łącza 
szerokopasmowego lub ISDN nie dotyczy wstrzykiwacza kontrastu. 
Odpowiedź: Nie dotyczy wstrzykiwacza kontrastu. 
 
33. Czy Zamawiający wymaga, aby wstrzykiwacz utrzymywał zadaną prędkość 
przepływu płynów  automatycznie kontrolując generowane ciśnienie, co pozwoli 
operatorowi uzyskać stabilny zwarty bolus środka kontrastowego, oraz aby 
wstrzykiwacz miał możliwość utrzymywania zadanego ciśnienia poprzez automatyczną 
regulację przepływu, co pozwoli uniknąć ryzyka uszkodzenia naczyń np. u pacjentów 
onkologiczny lub pediatrycznych?  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  
 
34. Czy Zamawiający wymaga, aby wstrzykiwacz miał możliwość symultanicznego 
podawania środka kontrastowego i soli fizjologicznej z możliwością zaprogramowania 
procentowej zawartości roztworu na przykład przy badaniach kardiologicznych? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  
 
35. Czy Zamawiający wymaga cechy bezpieczeństwa polegającej na automatycznym 
odpowietrzeniu układu natychmiast po instalacji drenu dla kolejnego pacjenta i systemu 
„wet to wet connection”- dodatkowy przycisk bezpieczeństwa dla operatora 
umożliwiający ręczne dozowanie NaCl bezpośrednio przed połączeniem drenu 
wstrzykiwacza z wenflonem pacjenta? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  
 
36. Czy Zamawiający wymaga funkcji zdalnego nadzoru serwisowego wstrzykiwacza 
poprzez łącze internetowe i udostępni takie łącze? Pytanie jest logiczną  konsekwencją 
wymogu opisanego w pkt. 1 części VIII OPZ dotyczącego tomografu. Pragniemy zwrócić 
uwagę Zamawiającego, że objęcie zdalnym nadzorem wyłącznie Tomografu nie chroni 
ośrodka przed przestojem w funkcjonowaniu pracowni wynikającym z awarii 
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wstrzykiwacza, zwłaszcza w sytuacji ograniczonego dostępu serwisu dla szpitali jak ma 
to miejsce obecnie przy restrykcjach związanych z COVID 19. 
 
37. Czy Zamawiający wymaga zintegrowanego czytnika kodów kreskowych dla 
opakowań środków kontrastowych i NaCl. Rozwiązanie takie umożliwia automatyczne 
wprowadzenie danych dotyczących podawanych płynów takich jak: marka, stężenie, 
numer serii, data ważności, objętość do pamięci wstrzykiwacza, a następnie 
umieszczenie tej informacji w podsumowaniu badania? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  
 
Ponadto, informujemy o zmianie terminu składania ofert z dnia 11.10.2021 na dzień 
12.10.2021, godz. 11:00.  
 
Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią zapytania ofertowego i 
tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: Małgorzata Marcinkowska  


